
     نبيل متوج الدكتور لمسيد السيرة الذاتية
 اليندسة المعموماتيةالكمية: 
 الذكاء الصنعي القسم :

 : . المعطيات الشخصية1
 متوج  الكنية:                                       نبيل االسم :
   سعدة األم :                                      عبد اهلل األب :

     22/11/1964 خ الوالدة )اليوم والشير والعام( :محل وتاري
 عربي سوري لجنسية:ا                            59بكسا محل ورقم القيد: 

  ثالثة :عدد األوالد                        متزوج  الحالة االجتماعية :
 معممة لممرحمة االبتدائية   : جنوع ومكان عمل الزو  

 دي:العنوان البري -2
     439558 ىاتف العمل:                                 417554 ىاتف المنزل :

   اليوجد  : البريد اإللكتروني                                 4932715585 : خميوي
  ـ تاريخ الحصول عمى شيادة الدكتوراه، واسم البمد والجامعة: 3

 1993بقًا جامعة طشقند في االتحاد السوفيتي سا

    االلكتروني الحقمي من سطوح المعادن اإلصدار   االختصاص الدقيق:ـ  4
    ـ الشيادات السابقة لمدكتوراه وتواريخيا، ومكان الحصول عمييا: 5
 1986جازة جامعية في العموم الرياضية الفيزيائية من جامعة تشرين ‘

 27/5/2444   نة(:ـ تاريخ التعيين في الجامعة )اليوم والشير والس 6
 1975  رقم القرار القاضي بالتعيين:  
  ـ التعاقب الوظيفي األكاديمي )اليوم والشير والسنة(: 7
 ولغاية اآلن 27/5/2446اعتبارًا من تاريخ   :مدرس                                     معيد : 
 أستاذ :                          أستاذ مساعد: 

 : م اإلدارية والعممية السابقة والحالية، وتواريخياـ الميا 8
 31/8/2411-13/9/2449رئيس قسم الذكاء الصنعي في الكمية ضمن الفترات التالية: 

 ولغاية الىن 7/9/2411من 

        : ـ الكمية والجامعة التي درس فييا لمحصول عمى المؤىل الجامعي، مع ذكر التاريخ 9
 1986كمية العموم في جامعة تشرين/تاريخ التخرج 

 االنكميزية جيد-الروسية :جيد جداً   :  ـ المغات األجنبية، ودرجة اإلتقان 11



 

 

 

 لخبرة في مجال استعمال الحاسوب، ودرجة اإلتقان والدورات التي اتبعيا في ىذا المجال: ـ ا 11
 بمستوى متوسط ICDLدورة 
 متوسطة صاء، بما يخدم االختصاص:ـ الخبرة في مجال اإلح 12

 ـ المؤلفات والترجمات والمقاالت واألبحاث العممية المحكمة التي تم نشرىا: 13
 دراسة شبو تجريبية لتحديد تدرج حقل رباعي األقطاب الكيربائي ومتوسط مربع نصف القطر

 MSباستخدام تقانة  Fe(II)Cl4 .(CH2)6(NH3)2المعقد في  +Fe2النووي لـ 
 

 :  ـ الكتب المؤلفة 14

 

 المحاضرات العامة والندوات: -15
 2446ندوة المعموماتية المقامة بين جامعة تشرين والجمعية العممية لممعموماتية في عام 

    : ـ الخبرات التدريسية والمقررات التي أقوم بتدريسيا 16

 ـ المجان المينية التي شارك فييا كعضو: 17

 والبحثية والزيارات: ـ الميام العممية 18

 : ـ اإلشراف عمى الرسائل العممية: )ماجستير ـ دكتوراه( 19
 

ورشة عمل في مجال أوصاف الىىاقل والليزر المقامة في جامعة    ـ المؤتمرات والندوات العممية التي شارك بيا: 21

 2448تشريه /كلية العلىم بالتعاون مع معهد الفيزياء في وارسى في بىلىويا 

 

 :  ـ الدورات التدريبية التي أتبعيا، وتواريخيا 21

  :  ـ اإلعارة واالستيداع 22

 : ـ اإلجازات بال راتب وتواريخيا 23

 القيام بتدريس ميارات التواصل في كمية اليندسة المعموماتية وتدريب الطالبـ نشاطات أخرى تخص العمل:  24

 عمى أساليب التواصل المختمفة مع اآلخرين ا وتواريخيا(:ـ المكافآت والعقوبات المسمكية )أسبابي 25

 حزب البعث العربي االشتراكي ـ المنظمات واألحزاب والجمعيات التي ينتسب إلييا: 26


